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مقاله پژوهشی

تأثیر قابلیتهای پویای صادراتی زعفران خراسان بر مزیت رقابتی و عملکرد با تأکید بر دانش
صادراتی
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چکیده
در محیط پویای بازار صادراتی کنونی ،درک صحیح از بازار و تحوالت آن و تالش در راستای پاسخگویی به نیازهای به سرعت در حاا تیییار آن،
یکی از عوامل اصلی ارتقای عملکرد بنگاههای صادراتی است .بنابراین ،بهرهگیری صحیح از قابلیتهای پویای صادرات یکی از راهکارهاایی اسات کاه
بیشترین کاربرد را برای بین المللی شدن شرکتها دارد .در این راستا تحقیق حاضر بدنبا بررسی نقش قابلیتهای پویای شرکتهای صادراتی زعفاران
بر ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد این شرکتها در استان خراسان است .این تحقیق از حیث نوع و ماهیت ،توصیفی -تحلیلی و از نظر هدف ،از نوع
تحقیقات کاربردی میباشد که از لحاظ افق زمانی مقطعی است که در سا  1398انجام شده است و روش جمعآوری اطالعات نیز میادانی و پیمایشای
است .در این راستا از پرسشنامه به منظور ابزار گرداوری داده ها استفاده شده است .پرسشنامه پژوهش پس از بررسی و تایید پایای و روایی آن بین نمونه
پژوهش توزیع گردید .جامعه آماری این تحقیق واحدهای بازرگانی فعا در زمینه صادرات زعفران در استان خراسان میباشد .به منظور تجزیه و تحلیال
دادهها و آزمون مد از روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSاستفاده شده است .یافتههای پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و معنادار قابلیتهای پویای صادراتی
(سازگاری صادراتی ،نوآوری صادراتی ،غیرقابل پیش بینی بودن و انعطاف پذیری) بر مزیت رقابتی به صورت مستقیم و غیار مساتقیم (از طریاق داناش
صادراتی) است .همچنین مزت رقابتی نیز تاثیر معناداری بر عملکرد دارد .این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن ساخته است که آنها با سارمایه
گذاری بر روی قابلیتهای پویای صادراتی میتوانند به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد دست یابند.
واژههای کلیدی :دانش صادراتی ،عملکرد ،قابلیتهای پویای صادراتی ،مزیت رقابتی
طبقهبندی M3, M31, Q13 :JEL
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زعفران از جمله محصاوالت اساتراتژیک و مهامتارین محصاو
کشاورزی در کشور ایران است که از نظر صاادرات غیرنفتای اهمیات
ویژهای را دارا است ( 33و  .)18ویژگیهای خاص زعفران از قبیل نیاز
اندک به آب ،امکان بهره برداری به مدت  7تا  10سا در یک نوبات
کاشت ،آبیاری در زمانهای غیر بحرانی نیاز آبی سایر گیاهان ،رشد در
زمینهای رسی و شنی ،ماندگاری محصاو در زماانهاای طاوالنی،
سهولت حمل و نقل محصو  ،نیاز نداشتن به ماشین آالت کشااورزی
 -1استادیار ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
(Email:monfared@yazd.ac.ir
(* -نویسنده مسئو :
 -2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بینالملل دانشگاه علم و هنر،
یزد ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
DOI: 10.22067/jead.2021.17796.0

سنگین و توان جذب نیروی کار در زمان برداشت محصو باعث شده
است که سطح زیر کشت و تولید آن در سا های اخیر رشد زیاادی در
کشور ایران داشته باشد ( 31و  .)38به موازات گذر از کشاورزی سنتی
به کشاورزی تجااری بار مشاکالت کشااورزان در رابطاه باا عرضاه
محصو به بازار افزوده مایشاود بناابراین الزم اسات تاا مسایرهای
بازاررسانی شناسایی شوند تا از این طریق ضمن ارتقای ظرفیاتهاای
اجتماااعی و اقتصااادی ،موجبااات افاازایش درآمااد تولیااد کنناادگان
محصوالت کشاورزی فراهم شود (.)33
در این شرایط شرکتها از طرق مختلف میکوشاند تاا کاالهاا و
خدمات خود را در سرتاسر دنیا بفروشند و سود خود را حاداکثر ساازند
( .)29در این میان بهرهگیری صحیح از قابلیتهاای پویاای صاادرات
یکی از راهکارهایی است که بیشترین کاربرد را برای بین المللی شدن
شرکتها داشته است ( .)10قابلیت صادراتی میتواند تبادیل باه یاک
مزیت رقابتی برای سازمان شود؛ زیرا ایجاد تماایز در نحاوه صاادرات
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محصو نسبت به رقبا و بهبود شرایط صادراتی موجب پیشی گارفتن
سازمان از رقبایش در بخش صاادرات شاده و هماین موضاوع بارای
سازمان یک مزیت رقابتی را به دنبا خواهد داشت؛ زیرا صادرات یکی
از مهمترین گامهای اولیة سازمانها برای توساعه و سارمایه گاذاری
جهت ورود به بازارهای جهانی و گسترش فعالیتهای باینالمللای آن
هاست (.)31
در نظریههای اقتصادی ،صادرات به عنوان موتور رشاد اقتصاادی
مطرح میشود( .)36رشد صادرات برای دولتها به منزله کلیدی برای
بازآفرینی اقتصاد است .تقریباا در تماام کشاورهای در حاا توساعه،
موضوع توسعه صادرات در رأس اولویتها و سیاستگذاری های دولت
قرار دارد ( )20بخش قابال تاوجهی از موفقیات در کشاورهایی مانناد
مالزی ،سنگاپور ،چین و کره جنوبی را میتوان به توسعه صاادرات آن
ها در طی دو دهاه گذشاته نسابت داد ( .)13لئونیادو و همکاارانش1
( ،)20( )2014بیان کردهاند که برای ورود به این بازار جهانی شارکت
ها از رویکردهای مختلفی بهره گرفتهاند کاه یکای از آنهاا رویکارد
توسعه صادرات و بهبود عملکرد صادرات مایباشاد .سیاسات توساعه
صادرات نشان میدهدکه یک ملت تا چه اندازه متوجه بازار خاارجی و
تابع نیازهای آن است ،چراکه فشار رقابت در بازار جهانی میتواناد باه
تولید باکیفیتتر و کاهش ناکاراییهای تولیدکنندگان داخلی نیز منجار
شود (.)4
بخش کشاورزی دارای پتانسیل باالیی برای رهایی از وابستگی به
صادرات نفت میباشد ( .)27در میان محصوالت مختلاف تولیادی در
بخش کشاورزی ایران ،زعفران جزء محصوالت خاص کشور محسوب
شده و با توجه به قیمت باالی آن در صادرات غیرنفتی جایگااه ویاژه
ای را به خود اختصاص داده است ( .)23کشورما دارای مزایای اقلیمی
و خاکی بسیار مساعدی برای تولید زعفران میباشد و این امار باعاث
شده که بتواند بیشتر از  90درصد زعفران جهاان را تولیاد کناد و باه
عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران جهان شناخته شاود ( 28 ،14و
 .)1بررسیها نشان میدهد که ایران با وجود برخاورداری از پتانسایل
های باالی صادراتی ،سهم کمی از بازارهای باینالمللای را در اختیاار
دارد و اگرچه از زمان تدوین برنامه سوم توسعه ،صادرات ایاران روناد
صعودی به خود گرفته است ،اما هنوز فاصله زیادی با شرایط مطلاوب
وجود دارد .به عالوه ترکیاب کاالهاای صاادراتی کشاور نیاز نیازمناد
اصالح و بهبود است .تمامی این عوامل نشان از عدم توجه به توساعه
صادرات در کشاور اسات ( .)22پزشاکی راد و فعلای ( )31( )1388در
مطالعه خود چاالشهاا و راهکارهاای فارآوری ،بازاریاابی و صاادرات
زعفران بررسی کردند که با استفاده از فن دلفی توسط کارشناسان باه
چالشهای بنیادی در این زمینه از جمله ضعف بازاریابی الکترونیاک و
نبود برند ملی و ..دست یافتند .همچناین ،کرباسای و رساتگاری پاور
1- Leonidou

( )18( )1393در پاژوهش خااود مزیااات ناااسبی تولیاااد زعفاااران در
شهرساتان تربت حیدریه را بررسای کردناد .نتاایش نشاان داد ،کشات
محصو زعفران دارای سود اجتماعی است و از بعاد ملای کاه زمیناه
هایی مانند مزیت نسبی تولیاد ،اشاتیا و ارزشافازوده را در برمای-
گیارد کشت محصو زعفران میتواند ازلحاظ ابعااد اجتمااعی توجیاه
اقتصادی داشته باشد و با اینکه ایران دارای اولاین پتانسایل صاادرات
زعفران در جهان است اما آمارهاا نشاان مایدهاد صاادرات زعفاران
ایران باه صاورت فلهای و عدم فارآوری آن در داخال کشاور سابب
ارزشافزوده پایین این محصو شده و ساهم باااالی ارزش افاازوده
نصیب کشورهایی مانند اسپانیا میشود که زعفران ایران را وارد و پس
از فرآوری و بستهبندی مجدد صاادر مایکنناد .میزان تجارت جهاانی
زعفران بیشتر از  8میلیارد دالر در سا برآورد میشود اما سهم کشور
ما در تجارت جهانی زعفران بسیار اندک است.
ایران با وجود رتبه نخست تولید زعفران در جهان به دلیال ساهم
بسیار پایین صادرات باعث واگذاری بازار جهانی به رقبای اروپایی کاه
از زعفران ایران به نام خود استفاده میکنند ،شده است ،همچناین باه
دلیل شرایط آب و هوایی دارای مزیت نسبی و حتای در برخای ماوارد
مزیت مطلق برای تولید زعفران است که استان خراساان رضاوی باا
 84226هکتار بیشترین سطح زیر کشت زعفاران را در کشورداراسات
( )23اما عدم توجه به قابلیتهای صادراتی و بکاارگیری مزیاتهاای
خود به عنوان مزیت رقابتی در صادرات موجب کاهش سهم صاادرات
کنندگان خراسان شده است .از اینرو در این مقاله ،سعی شده است به
بررسی تأثیر قابلیتهای پویای صادراتی شرکتهاای فعاا در زمیناه
صادرات زعفران بر ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد پرداخته شاود.
در این راستا سوا اصلی تحقیق این است که آیا قابلیتهاای پویاای
صادراتی بر ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد شرکتهای صاادراتی
زعفران تأثیرگذار هستند؟
عملکرد صادراتی ،مجموعه فعالیتهای تجاری برای رساندن کاال
به مشتریان در سایر کشورها به منظور کسب سود میباشد ( .)5این در
حالی است که بعضی بر این باورند عملکرد صادراتی معموال با استفاده
از رویکرد شاخص واحد اندازهگیری میشود و فروشهاای صاادراتی،
رشد فاروشهاای صاادراتی ،ساودهای صاادراتی و شادت صاادرات
بیشترین شاخصهای معمو مورد استفاده هستند ( .)44با وجود ایان،
مطالعات کاوسگیل و زو )8( )1994( 2نشان میدهد مادارک و دالیال
زیادی وجود دارد که عملکرد صادراتی باه عناوان یاک سااختار چناد
وجهی مورد توجه قرارگرفته است و نباید توسط یاک شااخص واحاد
اندازهگیری شود .تان و سوسا )36( )2015( 3در مطالعه خود به بررسی
تاثیر کارکردهای بازاریابی بر عملکرد صادرات و نقش میانجی مزیات
2- Cavusgil & Zou
3- Tan & Sousa
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رقابتی بر این رابطه پرداختند .نتایش نشان داد که کارکردهای بازاریابی
و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات تاثیر مثبت دارد .همچناین مزیات
رقابتی نقش میانجی را در ارتباط بین کارکردهای بازاریابی و عملکارد
صادرات دارد.
محیطها و بازارهای صادراتی با توجه به تعاداد زیااد باازیگران و
همچنین گستردگی عوامل اثرگذار بار ایان بازارهاا از پویاایی و عادم
اطمینان باالیی برخوردار میباشند .در محایط پویاای باازار صاادراتی
کنااونی ،درک صااحیح از بااازار و تحااوالت آن و تااالش در راسااتای
پاسخگویی به نیازهای به سرعت در حا تیییار آن ،یکای از عوامال
اصلی ارتقای توانمندی فناورانه در بنگااههاای صاادراتی اسات .ایان
رویکرد در قالب مفهومی با عنوان گرایش به بازار مطرح میشود و بار
فعالیتهایی تاکید دارد که نوعی حساسیت و تاالش بارای پاساه باه
نیازهای به سرعت در حا تیییر آن میشود و این خود سبب کااهش
عدم اطمینان بازار شده و احتما پاساه صاحیح باه تیییارات باازار و
فناوری را افزایش میدهد ( .)16محیط رقابتی پویا به عادم اطمیناان
محیط خارجی شرکت و شدت رقابت اشاره دارد کاه بار فعالیاتهاای
کسب و کار شرکتهاا اثرگاذار اسات .مینتزبارگ از راهبارد (راهبارد
نوظهور) حاصل از اثرات محیطی و اهداف و مقاصد مدیران شارکت و
درک متقابل از تیییرات صنعتی و سازمانی است ( .)6ایان تیییارات از
طریق قابلیتهای پویا که در ایجاد یک محیط جدیاد بارای کساب و
کارها مهام هساتند گساترش خواهناد یافات .ناوآوری صاارداتی باه
عنوان"باز بودن ایدههاای جدیاد باه عناوان یاک جنباه از فرهنا
سازمانی" تعریف میشود ( .)7در زمینه صادرات این مقولاه اشااره باه
درگیر شدن با فرایندهای جدید در هنگام برخورد با بازارهای صادراتی
جدید است.
تاثیر قابلیتهای پویای صادراتی بر مزیت رقابتی

سازگاری صادرات ،توانایی شرکت در هماهنگی با محیط خاارجی
آن و عاملی کلیدی درعملکرد صادراتی شرکت اسات ( .)25ساازگاری
به عنوان توانایی شرکت برای بدست آوردن فرصتها و تیییار مجادد
پایگاه منابع خود به منظور تطابق با اقدامات رقبا و تهدیادات خاارجی
تعریف میشود .شرکتهایی که قادر به انطباق با فرصتها و تهدیدها
هستند موفقیت بیشتری نسبت به رقبا دارند .محیط کالن کاه حااوی
فرصتهای بازار جدید ،تهدیدات رقیب و تیییر نیازهای مشتریان است
فراتر از کنتر مدیران است که در نتیجه باید بتوانند با سرعت باال باا
آن سازگار شوند تا اطمینان حاصل شود که در بلندمدت مزیت رقابتی
برتری نسبت به رقبا دارد .توانایی واکنش به موقع نسبت به تیییارات
محیطی میتواند به بهبود عملکرد در مقایسه با رقباا و بدسات آوردن
مزیت رقابتی کمک کند چراکه شرکتها مایتوانناد باه ساریعتار باا
فرصتهای سریع بازار منطبق شوند (.)10
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نوآوری صادراتی به عنوان"باز بودن ایدههای جدید به عنوان یک
جنبه از فرهن سازمانی" تعریف میشود ( .)7در زمینه صادرات ایان
مقوله اشاره به درگیر شدن با فرایندهای جدیاد در هنگاام برخاورد باا
بازارهای صادراتی جدید است .نوآوری در صادرات ،باه علات ماهیات
پویایی که دارد به ارائه راهکارهای جدیادی از تفکار و عملکارد مای
پردازد که مزیت رقابتی را به ارمیان میآورد ( .)10در حقیقت ،یکی از
عوامل موثر بر کسب مزیت رقاابتی شارکتهاا ناوآوری در محصاو
است .با توجه به این مطالب فرضیه زیر بیان شده است:
فرضیه  :1-1سازگاری صادرات تاثیر مثبت و معناداری بار ایجااد
مزیت رقابتی در شرکتهای صادراتی زعفران دارد.
نوآوری بکارگیری ایدههای نوین ناشای از خالقیات در محصاو
است .در واقع به پیاده ساختن ایده ناشی از خالقیات کاه باه صاورت
یک ویژگی جدید و تازه برای محصو یا خدمت ارایه شاود ،ناوآوری
محصو گویند ( .)24با توجه به اینکه یکی از عوامل مؤثر بار مزیات
رقابتی نوآوری است لذا فرضیه زیر تدوین شده است:
فرضیه  :2-1نوآوری صادرات تاثیر مثبات و معنااداری بار ایجااد
مزیت رقابتی در شرکتهای صادراتی زعفران دارد.
غیرقابل پیشبینی بودن صادرات حو محور غافلگیاری ،ایجااد
غیرمنتظره و تالش برای پیش بینی اقدامات در بازار بین المللی ایجاد
شده است .از یک طرف غیرقابل پیشبینی بودن صادرات باه معناای
غیر قابل کنتر بودن است و از سوی دیگر میتواند باه عناوان یاک
استراتژی سازمانی توسعه یابد .اگر تصمیمات شرکت توسط رقبا پیش
بینی نشود منجر به مزیت رقابتی بیشتر میگردد .شرکتهایی کاه در
محیط صادرات غیرقابل پیش بینی حضور دارند تهدید بیشتری بار ای
بدست آوردن مزیت رقابتی میشوند (.)10
فرضیه  :3-1غیرقابل پیشبینای باودن صاادرات تااثیر مثبات و
معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی در شرکتهای صادراتی زعفران دارد.
انعطافپذیری وظایف صادرات بر جنباههاای مختلاف اثربخشای
بنگاه تاثیر میگذارد زیرا این امر به شرکتها اجازه میدهد تاا از قلاه
های خاص عبور کنند و جریان فرایندهای داخلی را حفظ نمایند (.)10
بطور مشابه هو ،)16( )2008( 1ادعا میکند انعطافپاذیری اغلاب باه
عنوان مهارت کارکنان و در توسعه آنها تعبیه شده است و به هماین
دلیل بر نتایش مختلف سازمانی تاثیر میگذارد .با توجاه باه تحقیقاات
پیشین میتوان حدس زد که چنین قابلیاتهاایی ،تواناایی شارکت را
برای مقابله با تیییرات محیط بهبود میبخشد لذا فرضایه زیار تادوین
شده است:
فرضاایه  :4-1انعطااافپااذیری وظااایف صااادرات تاااثیر مثباات و
معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی در شرکتهای صادراتی زعفران دارد.

1- Hou
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دانش صادرات
Export
knowledge
قابلیتهای پویای صادراتی

 سازگاری صادرات
Export compatibility

عملکرد

مزیت رقابتی

Performance

Competitive
Advantage

 نوآوری صادرات
Export innovativeness

 غیرقابل پیشبینی بودن صادرات
Export Unpredictability

 انعطافپذیری صادرات
Flexibility task export

شکل  -1مدل مفهومی
Figure 1- Conceptual model

منبع :افرات و همکاران ( )2018و گرگ ()2012
جدول  -1مشخصات پرسشنامه پژوهش
Table 1- Specifications of the research questionnaire

منبع

تعداد سوال

متغیر

افرات 1و همکاران ()2018

4

مزیت رقابتی

افرات و همکاران ()2018

3

افرات و همکاران ( )2018و گرگ)2012( 2

3

افرات و همکاران ()2018

3

گرگ ()2012

3

افرات و همکاران ()2018

3

افرات و همکاران ( )2018و گرگ ()2012

7

Competitive advantage

سازگاری صادرات
Export compatibility

انعطافپذیری وظایف صادرات
Flexibility task export

نوآوری صادرات
Export innovativeness

دانش صادراتی
Export knowledge

غیرقابل پیش بینی بودن صادرات
Export unpredictability

عملکرد
Performance

1- Efrat
2- Garg

تأثیر قابلیتهای پویای صادراتی زعفران خراسان بر مزیت رقابتی

تاثیر قابلیتهای پویا بر دانش صادراتی

تعدادی از نظریه پاردازان بار اهمیات عوامال درون ساازمانی در
کسب مزیت رقابتی تاکید دارند که از آن جمله مایتاوان باه نگارش
قابلیتهای پویا 1اشاره کرد .قابلیتها عبارتند از مهارتهای مورد نیااز
بنگاه برای کسب مزیت رقابتی کامل از منابع موجود .باه عباارتی باه
مهارتهای یک بنگاه در هماهن سازی منابع و اساتفاده بهاره ور از
آنها اشاره دارد ( .)40الریش ،)39( )1987(2قابلیت سازمان را به عنوان
توانایی اش جهت تیییر و پذیرش تحوالت مالی ،فناورانه و راهباردی
تعریف میکند .در صورتی که داراییها و قابلیاتهاای بنگااه را کناار
یکاادیگر قاارار دهاایم ،صااالحیتهااای بنگاااه بوجااود ماایآیااد (.)42
صالحیتهای اصلی (مرکزی) عبارتند از اموری که یک بنگاه میتواند
به خوبی انجام دهد .یکی ازاین صالحیتهاا داناش صاادراتی اسات.
زمانی که این داناش صاادراتی بهتار از داناش رقباا باشاند باه آنهاا
صالحیتهای متمایز 3میگویناد .در مجماوع براسااس نظریاه منباع
محور ،هر بنگاه برای خود صالحیتها ،شایستگیها و توانمندیهاایی
ایجاد میکند ( .)19این صالحیتها باا تااثیر بار روی ابعااد معاروف
مزیت رقابتی (کیفیات ،کاارایی ،ناوآوری ،پاساخگویی باه مشاتریان)
موجب مزیت رقابتی برای بنگاه شده و در نتیجاه ساودآوری بنگااه را
تحت تاثیر قرار میدهند (.)40
تاثیر دانش صادراتی بر مزیت رقابتی

دانش صادراتی ،دانشی است که توسط مدیر /مالک در مورد نحوه
فروش محصوالت و خدمات شرکت در یک بازار خارجی استفاده مای
کند ،است .دو نوع دانش صادارتی وجود دارد که تاثیر قابل توجهی در
موفقیت صادراتی شرکت دارند :دانش روشاهای صاادرات و داناش در
مورد بازار خارجی ( .)41آشنایی با روشهای صادراتی شرکت را قاادر
میسازد تا با روشهایی مانند تامین مالی ،تدارکات و ناهنجااریهاای
پرداخت مواجه شود .داناش در ماورد باازار خاارجی نیاز شاامل درک
محیط اجتماعی -فرهنگی ،زیرساختها و رفتار خریداران است .لیاو و
تان  )21( )2009( 4جهت گیری صادرات را باه عناوان گارایش باه
صادرات (یعنی صادرات یا عدم صادرات) و وابسته به داناش صااحب/
مدیران شرکت میداند و حاصل تجارب بدست آمده در خارج و انتقا
دانش به داخل معرفی میکند .محققین دانش صاادراتی را منجار باه
گرایش صادراتی و از این طریق عاملی مهم در بهباود مزیات رقاابتی
معرفی نمودهاند ( .)12لذا فرضیه ذیل ارائه شده است:
فرضیه  :3دانش صادرات تاثیر مثبت و معناداری بر ایجااد مزیات
1- Dynamic capabilities view
2- Ulrich
3- Distinctive competencies
4- Liou & Tang
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رقابتی در شرکتهای صادراتی زعفران دارد.
تاثیر مزیت رقابتی بر عملکرد

گرگ ( )12( )2012معتقد است که رابطاه باین مزیات رقاابتی و
عملکرد در زمینه صاردات به اندازه کاافی توضایح داده شاده اسات و
تحقیقات زیادی در ادبیات بازاریابی و استراتژی به سوی آن حادس و
گمان زدهاند .در صادرات اثرات مثبت عملکردی مختلفی (استراتژیک،
سرمایه گذاری ،محصو ) یافت شده است و مزیت رقابتی باه عناوان
مکانیسم میانجی برای حصو نتایش حاصال از جهات گیاری باازار و
قابلیتهای بازاریابی شناسایی شده است .در واقع رابطاه باین مزیات
رقابتی و عملکرد صادراتی مشخص است ( .)10در نتیجه فرضیه زیار
تدوین شده است:
فرضیه  : 4مزیات رقاابتی تاأثیر مثبات و معنااداری بار عملکارد
شرکتهای صادراتی زعفران دارد.
مدل مفهومی تحقیق

با توجه به پیشینه تحقیق ،مد مفهومی پاژوهش در شاکل زیار
ارائه میگردد.

مواد و روشها
از آنجایی که این پژوهش با هدف کمک به مدیران شرکتهاای
صادراتی زعفران برای بهبود عملکرد شرکتشان گام به عرصه تحقیق
نهاده ،از لحاظ هدف کاربردی اسات .همچناین ایان تحقیاق از نظار
ماهیت در ردهی تحقیقات توصیفی -تحلیلی قرار دارد .ازسوی دیگار،
از آنجا که نحوه و میزان تااثیرات متییرهاا و همبساتگی آنهاا را باا
یکدیگر مورد مطالعه قرار میدهد ،تحقیق همبستگی نیز شامرده مای
شود ( .)9این پژوهش بر حسب نحوه انجاام ،در زماره پاژوهشهاای
کمی قرار میگیرد .این تحقیق از نظر افق زمانی از نوع مقطعای و در
ساا  98اسات .جامعاه آمااری واحادهای بازرگاانی فعاا در زمیناه
صادرات زعفران در استان خراسان میباشند .در ایان تحقیاق از روش
نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است .برای تعیین حجم نموناه
از جدو مورگان استفاده شده است که با توجه باه جادو مورگاان و
تعداد جامعه آماری حداقل حجم نموناه برابار باا  120نفار از مادیران
واحدهای بازرگانی است .در مورد گاردآوری اطالعاات بارای بررسای
پیشینه تحقیق و مبانی نظری و ادبیات موضاوع از روش کتابخاناهای
استفاده شده است .در این تحقیق از پرسشنامه به عناوان ابازار جماع
آوری اطالعات استفاده شده است .ایان پرسشانامه شاامل دو بخاش
است .بخش او درمورد ویژگیهای جمعیات شاناختی و بخاش دوم
پرسشنامه به بررسی متییرهای تحقیق پرداخته و مشتمل بر  26سوا
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بسته با طیف پنجگانه لیکرت است (جدو  .)1دادههاای پاژوهش در
سا  1398جمعآوری گردید.
1
مد یابی معادالت ساختاری ) (SEMیکی از روشهاای آمااری
است که بررسی ارتباط میان چنادین متییار در یاک ماد را فاراهم
ساخته و در آن تحلیل عاملی و رگرسیون با هم به صورت ترکیبی باه
کار میرود .به طور کلی دو رویکرد برای تخمین پارامترها در معادالت
ساختاری وجود دارد :رویکرد مبتنی بر کواریانس و رویکرد مبتنای بار
واریانس .یکی از روشهای معادالت سااختاری مبتنای بار واریاانس،
روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSاسات کاه در ابتادا توساط ولاد2
( )1975تحت عنوان حداقل مربعات جزئی تکراری غیرخطای معرفای
شد که هدف از آن حداکثر کردن واریانس متییرهای وابستهای اسات
که توسط متییرهای مستقل تعریف میشوند .همانناد ساایر معاادالت
ساختاری مد حداقل مربعات جزئی نیز دارای بخش ساختاری اسات.
استفاده از  PLSدر تحلیل دادهها طی دو مرحله انجام میشود .مرحله
او به بررسی بارازش ماد پیشانهادی و ایجااد اصاالحات در آن و
مرحله دوم بررسی فرضیههای پژوهش میپردازد.
هماهنگی درونی یا میزان پایاایی در ماد انادازهگیاری بوسایله
محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد .پایاایی ،ثباات و
هماهنگی منطقی پاسهها در ابزار اندازه گیری را نشان میدهاد و باه
ارزیابی درستی و خوب بودن ابزار اندازه گیری کمک مایکناد ،یعنای
آزمونهایی که از آنها برای انجام پژوهش استفاده مایشاود ،بایاد در
هربار استفاده نتایش یکسان و قابل اعتمادی داشته باشد .برای سنجش
پایایی معرفها در روش حداقل مربعات جزئی ،از آزمون بار عاملی نیز
استفاده گردید که در این آزمون بار عاملی معرفها باید بااالتر از 0/6
باشد ضرایب بارهای عاملی ساواالت پرسشانامه تحقیاق در شاکل 2
قابل مشاهده میباشد .برای بررسی روایی ابزار پژوهش نیز عالوه بار
روایی محتوا ،روایی همگرا نیز با کماک شااخص میاانگین واریاانس
استخراج شده ( )AVEارزیابی شد .روایی نشانگراین اسات کاه ابازار
اندازه گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر محقق را می سنجد .در ماد
سااازی معااادالت ساااختاری بااه کمااک روش  PLSباارخالف روش
کواریانس محور ( )CB-SEM3شاخصی برای سنجش کل مد وجود
ندارد ولی شاخصی به نام نیکویی برازش ( )GOF4توسط تننهااوس و
همکاران ( )2005پیشنهاد شد .نتایش حاصل از بررسی روایی و پایاایی
در بخش یافتهها ارائه شده است .در این پژوهش به منظاور تجزیاه و
تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو  PLSاستفاده شده است.

نتایج و بحث
1- Structural Equation Modeling
2- Wold
3- Covariance based- structural equation modeling
4- Goodness of Fit

برای بررسی پایایی متییرها در این تحقیق از هر دو ضریب آلفای
کرونباخ و ضریب ترکیبای اساتفاده شاده اسات .در صاورتیکه آلفاای
کرونباخ و ضریب ترکیبی از 0/7بیشتر باشد متییرها از پایایی مناساب
برخوردار است .همانطور که در جدو  2مشخص است مقادیر آلفای
کرونباخ بین  0/712و  0/859است .همچنین مقادیر ضاریب ترکیبای
بین 0/813.و  0/891است که به معنی پایایی مناسب سازهها است.
همان طور که در شکل  2مشخص است ،اکثریت متییرهاا دارای
بار عاملی باالتر از مقدار حداقلی  0/6هستند و فقط یکی از معارفهاا
دارای بار عاملی کمتر از  0/6است کاه باا توجاه باه قاعاده بایادو و
متوسط واریانس استخراج شده سازه آن (که باالتر از  0/5اسات) مای
توان این معرف را نیز حفاظ نماود .بارای بررسای روایای متییرهاا از
شاااخص متوسااط واریااانس اسااتخراج شااده ( )AVE5اسااتفاده شااد
همانگونه که در جدو  2مشاهده میکنیاد مقادار متوساط واریاانس
استخراج برای سازههای این تحقیق از مقدار حداقلی  0/5بیشتر است
که نشان دهنده روایی مناسب ساازههاا اسات .بارای بررسای روایای
معرفها از آزمون بارهای عرضی استفاده میگردد که در آن بایاد باار
عاملی هر یک از معرفها برای سازه خودش بیشتر از باار عااملی آن
معرف برای سایر سازهها باشد .نتایش بررسی ایان آزماون نیاز بیاانگر
روایی مناسب معرفها است ،چرا که تمامی معرفها دارای بار عااملی
باالتری برای سازه خود در مقابل بار عاملی آنها برای سازهها هستند.
در این بخش با استفاده از الگوریتم بوت استارپ به محاسبه آماره
 Tپرداخته شده است .در صورتی کاه مقادار آمااره  Tاز  1.96بیشاتر
شود ،نشان از صحت رابطة بین سازهها و در نتیجه تایید فرضیههاای
پژوهش در سطح اطمینان  %95است .نتایش این الگوریتم در شاکل 2
نشان داده شده است.
برای محاسبه ضرایب استاندارد مسیر بین سازهها باید از الگوریتم
پی ا اس استفاده نمود .ضرایب استاندارد شده بین متییار مساتقل و
وابسته نشان میدهد که متییر مستقل ایان مقادار از تیییارات متییار
وابسته را تبیین میکند .شکل  3ضارایب اساتاندارد شاده مسایرهای
مربوط به هر یک از فرضیهها را نشان میدهد.
با توجه به نتایش بدست آمده از تحلیل دادههای جماعآوری شاده،
نتایش بررسی فرضیات تحقیق بطور کلی در قالب جدو  3آمده است.
نکته مهم در ارتباط با اثر غیر مستقیم (میانجی) این است که باید
هر دو ارتباط (قابلیتهای پویای صادراتی با دانش صادرات) و (داناش
صادرات با مزیت رقابتی) معنادار باشند تا بتاوان اثار غیار مساتقیم را
محاسبه نمود .با توجه به اینکه ارتباط بین متییرها معنادار اسات ،اثار
غیر مستقیم را میتوان محاسبه نمود که نتاایش آن در ذیال مشااهده
میشود .الزم به ذکر است که مقدار ضریب مسیر در اثر غیر مساتقیم
از ضرب دو اثر مستقیم تشکیل دهنده آن حاصل میشود.
5- Average Varience Etracted
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جدول  -2پایایی و متوسط واریانس استخراج شده متغیرهای تحقیق
Table 2- Reliability and mean of extracted variance of research variables

ضریب ترکیبی

آلفای کرونباخ

سازهها

Composite reliability

Cronbach's alpha

Constructs

0.527

0.813

0.712

مزیت رقابتی

0.693

0.871

0.779

0.693

0.871

0.779

0.670

0.859

0.754

0.709

0.879

0.795

0.678

0.863

0.762

0.541

0.891

0.859

AVE

Competitive advantage

سازگاری صادرات
Export compatibility

انعطاف پذیری وظایف صادرات
Flexibility task export

نوآوری صادرات
Export innovativeness

دانش صادراتی
Export knowledge

غیرقابل پیش بینی بودن صادرات
Export unpredictability

عملکرد
Performance

شکل  -2آماره  tبین متغیرهای اصلی تحقیق
Figure 2- t-statistic among the main research variables

این شاخص هر دو مد اندازهگیاری و سااختاری را مادنظر قارار
میدهد و به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی ماد باه کاار
میرود .سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36به ترتیاب باه عناوان مقاادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شدهاند .با توجه به حصو
مقدار  0/380برازش مد کلی به صورت قوی تایید میشود.
رابطه 1

نتیجهگیری و پیشنهادها

در این مطالعه تالش شده است تأثیر قابلیتهای پویای صاادراتی
بر ایجاد مزیت رقابتی و بهباود عملکارد شارکتهاای فعاا در ایان
صنعت مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به این که هدف نهاایی بیشاتر
سازمانها بهبود عملکرد و رضایت مشتریان خود مایباشاد و قابلیات
های پویای صادراتی ،دانش صادرات ،مزیت رقابتی و عملکرد منجر به
دستیابی به این اهداف میشود ،نتایش این تحقیق به مدیران شارکت-
های صادراتی فعا در زمینه زعفران به طور اخص و سایر مادیران در
کشور بطور اعم کمک خواهد کرد تا گامی در جهت بهبود قابلیتهای
پویای صادراتی ،و در نتیجه افزایش مزیت رقابتی سازمان خود بردارند
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و از این طریق عملکرد سازمان را بهبود بخشند.
در فرضیه او تاثیر قابلیتهای پویای صادراتی بار ایجااد مزیات
رقابتی شرکتهای صادراتی زعفران آزمون گردید .با اشااره باه یافتاه
های پژوهش با توجه به ضریب مسیر  0/331و همچنین آمااره  tباه
مقدار ( 2/575بزرگتر از  )1/96میتاوان گفات قابلیاتهاای پویاای
صادراتی در سطح اطمینان  95درصد تاثیر مثبت و معناداری بر ایجااد
مزیت رقابتی شرکتهای صادراتی زعفران دارد .بنابراین ،این فرضایه
تایید میشود .این نتیجه منطبق با نتیجهی حاصل از تحقیق افارات و
همکاااران ( )2018و گاارگ ( )2012ماایباشااد .در واقااع ،سااازگاری
صادراتی ،نوآوری صاادراتی ،غیرقابال پایش بینای باودن صاادرات و
انعطاف پاذیری وظاایف صاادراتی کاه از ابعااد قابلیاتهاای پویاای
صادراتی است میتواند منجر به افزایش مزیت رقابتی شود.
در فرضیه دوم تاثیر قابلیتهای پویای صادراتی بر دانش صادراتی
شرکتهای صادراتی زعفران بررسی گردید .با توجه به ضریب مسایر
 0/277و همچنین آماره ( 2/208 tبزرگتر از  )1/96مایتاوان گفات
قابلیتهای پویای صادراتی در سطح اطمینان  95درصد تاثیر مثبات و
معناداری بار داناش صاادراتی شارکتهاای صاادراتی زعفاران دارد.
بنابراین ،این فرضیه تایید میشود .ایان نتیجاه منطباق باا نتیجاهی
حاصل از تحقیق افرات و همکاران ( )2018میباشد.
در فرضیه سوم ،دانش صادرات بار مزیات رقاابتی شارکتهاای
صادراتی زعفران آزمون گردید .با توجاه باه ضاریب مسایر  0/469و
همچنین آماره ( 4/298 tبازرگتار از )1/96.مایتاوان گفات داناش
صادرات در سطح اطمینان  95درصد تاثیر مثبت و معناداری بر مزیات

رقابتی شرکتهای صادراتی زعفران دارد .بنابراین ،این فرضیه معنادار
میباشد و تایید میشود .ایان نتیجاه منطباق باا نتیجاهی حاصال از
تحقیق گرگ ( )2012مایباشاد .در واقاع ،کساب اطالعاات الزم در
ارتباط با رقبا ،مشتریان صادراتی و همچنین اطالعات مهم مربوط باه
روند بازار (شامل قوانین و تکنولوژی) به مدیران قبل از اتخاذ هر گونه
تصمیم در ارتباط با بازارهای صادارتی مایتواناد بار افازایش مزیات
رقابتی تاثیرگذار باشد.
در فرضیه چهارم ،تاثیر مزیت رقاابتی بار عملکارد شارکتهاای
صادراتی زعفران بررسی شاد .باا توجاه باه ضاریب مسایر  0/458و
همچنین آماره  tبه مقدار 5/238میتوان گفت مزیت رقابتی در ساطح
اطمینان  95درصد تاثیر مثبت و معنااداری بار عملکارد شارکتهاای
صادراتی زعفران دارد .بنابراین ،این فرضیه معنادار مایباشاد و تاییاد
میشود .به عبارت دیگر شرکتهای صادراتی زعفران میتوانند با ارائه
محصوالت نوآور و پیشرو و با کیفیت در بازارهای صادراتی و همچنین
ارائه محصوالت با مشخصات خاص و با قیمتی کمتر از رقبا از طریاق
ایجاد مزیت رقاابتی ،عملکارد خاود را در بازارهاای صاادراتی بهباود
بخشند .با توجه به محیط کسب و کار کنونی مدیران به دنباا یاافتن
راهحلهایی برای بهبود عملکرد خود هستند .یافتههای این تحقیق به
مدیران نشان میدهد برای بهبود عملکرد خود به چاه مولفاههاایی از
قابلیتهای پویای صادراتی ،دانش صادرات ،مزیت رقاابتی و عملکارد
باید توجه کنند.

شکل  -3ضریب مسیر بین متغیرهای اصلی تحقیق
Figure 3- Route coefficient between the main research variables
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 نتایج بررسی فرضیههای پژوهش-3 جدول
Table 3- Results of the study of research hypotheses

ضریب
فرضیههای تحقیق
Research hypotheses

 قابلیتهای پویای صادراتی تاثیر معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی شرکتهای:H1
.صادراتی زعفران دارند
Dynamic export capabilities have a significant impact on
creating a competitive advantage for saffron export
companies.
 سازگاری صادراتی تاثیر معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی شرکتهای:H1-1

.صادراتی زعفران دارند

معناداری

تأئید/رد

Path
coefficien
t

Signific
ance

Accept/
reject

0.331

2.575

تأئید

0.330

2.550

تأئید

0.322

2.452

تأئید

0.312

2.412

تأئید

0.305

2.085

تأئید

0.277

2.208

تأئید

0.469

4.298

تأئید

0.458

5.238

تأئید

مسیر

Export compatibility has a significant effect on creating a
competitive advantage for saffron export companies.
 نوآوری صادراتی تاثیر معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی شرکتهای:H1-2

.صادراتی زعفران دارند
Export innovation has a significant impact on creating a
competitive advantage for saffron export companies.
 انعطافپذیری صادراتی تاثیر معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی شرکتهای:H1-3

.صادراتی زعفران دارند
Export flexibility has a significant effect on creating a
competitive advantage for saffron export companies.
 غیرقابل پیشبینی بودن صادراتی تاثیر معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی:H1-4

.شرکتهای صادراتی زعفران دارند
The unpredictability of exports has a significant effect on
creating a competitive advantage for saffron export
companies.
 قابلیتهای پویای صادراتی تاثیر معناداری بر بر دانش صادراتی شرکتهای:H2

.صادراتی زعفران دارند
Dynamic capabilities export have a significant impact on the
export knowledge of companies operating in the saffron
industry.
 دانش صادرات تاثیر معناداری بر مزیت رقابتی شرکتهای صادراتی زعفران:H3

.دارند
Export knowledge has a significant impact on the competitive
advantage of companies operating in the saffron industry.
. مزیت رقابتی تاثیر معناداری بر عملکرد شرکتهای صادراتی زعفران دارند:H4
Competitive advantage has a significant impact on the
performance of companies operating in the saffron industry.

) نتیجه فرضیه میانجی (غیر مستقیم-4 جدول
Table 4- The result of the mediation hypothesis (indirect)

فرضیه

ضریب مسیر

نتیجه

Hypothesis

Path
coefficient

آزمون

. دانش صادرات نقش میانجی در ارتباط بین قابلیتهای پویای صادراتی و مزیت رقابتی در شرکتهای صادراتی زعفران دارند:H5
Export knowledge plays a mediating role in the relationship between dynamic export capabilities and
competitive advantage in companies operating in the saffron industry.

0.130

تایید
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در فرضیه پنجم ،نقش میاانجی داناش صاادرات در رابطاه باین
قابلیتهای پویای صادراتی و مزیت رقابتی در شرکتهاای صاادراتی
زعفران آزمون شد .همانطور که یافتههای پاژوهش نشاان مایدهاد،
دانش صادرات با ضریب مسیر  0/130نقش میانجی را در ارتباط باین
قابلیتهای پویای صادراتی و مزیت رقابتی در شرکتهاای صاادراتی
زعفران بازی میکند .این نتیجه منطبق با نتیجهی حاصل از تحقیاق
افرات و همکاران ( )2018و گرگ ( )2012میباشد .با توجه به نتاایش
حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق و باه منظاور رفاع کاساتیهاای
موجود و ایجاد بسترهای مناسب در راستای بهبود قابلیتهاای پویاای
صادراتی ،دانش صادرات ،مزیات رقاابتی و عملکارد در شارکتهاای
صادراتی فعا در زمینه زعفران موارد زیر پیشنهادی میگردد:
صادرات یکی از منابع تامین مالی و برنامههای توسعه اقتصادی و
اجتماعی کشاورها محساوب شاده و توساعه صاادرات غیار نفتای در
کشورهای در حا توسعه به منظور افزایش سرمایهگذاری بیش از هار
زمان نیازم ناد شناساایی امکاناات و مناابع باالقوه کشاور اسات( .)3از
آنجایی که صادرات مستلزم بهکارگیری کمترین منابع بوده ،کامتارین
ریسک را دارد و نیز کمترین تعهد سازمانی را در پی دارد ،لذا معاروف
ترین و آسانترین رویکرد اتخاذ شده توسط شرکتها در تالش بارای
ورود و نفوذ به بازارهای خارجی میباشد ( .)26محمدیان و همکااران
( )1392بیان کردند امروزه ،صادرات مهام تارین شااخص در توساعة
جهانی شرکتها ،همچناین کشاورها محساوب مایشاود .توجاه باه
بازارگرایی صادرات و مزیت رقاابتی بارای افازایش عملکارد صاادرات
اهمیت دارد .مدیران و مسئوالن سازمانی با تاکید بر رابطاهی قابلیات
های پویای صادراتی ،داناش صاادرات ،مزیات رقاابتی و عملکارد در
شرکتهای صادراتی فعا در زمینه زعفران باید از از طریق شناساایی
نیازها و خواستههای مشتریان و ارباب رجوع در جهت بهباود قابلیات-
های پویای صادراتی و ایجاد مزیت رقابتی گاام بردارناد .زعفاران باه
عنوان یک محصو استراتژیک نیازمند یک مادیریت و برناماهریازی
استراتژیک است و هر برنامه ریزی استراتژیک باا بررسای ناواقص و
مشکالت و تدوین راهبرد برای حل آن آغاز میشاود ( ،)32ایاران باه
عنوان تولیدکننده اصلی با داشتن بایش از  95درصاد از ساهم تولیاد
مصرف جهانی در کنار کشور اسپانیا که بیش از  80درصاد از زعفاران
ایران را به صورت فله وارد و با بستهبندی و با نام خاود باه بازارهاای
جهانی صادر میکند ،قرار دارد که میتوان به ضعف سیستم بازاریابی،
بسته بندی و صنایع فرآوری ،حمال ونقال و عادم شاناخت کاافی از
رعایت استانداردهای جهاانی در صاادرات ایان محصاو اساتراتژیک
رسید که موجب کاهش بخش شایان توجهی از ارزش افزوده ایران در
حلقه تجارت خارجی این محصو میشود ( .)30در ایان راساتا ،الزم
است به منظور افزایش ساازگاری صاادراتی ،شارکت باه سارعت باه
تیییرات قیمتی رقبا در بازارهای صادراتی پاسه دهاد .همچناین ،اگار

رقبا برنامههای بازاریابی هدفمند جدیدی برای مشتریان خارجی ارائاه
نمودند ،شرکت بالفاصله باید برنامههای انطباقی ارائاه دهاد .بعاالوه
شرکت از طریق افزایش توانمندی خود در استفاده از روشهاا و ایاده
های جدید در فرایندهای تولید محصوالت صادراتی و افزایش تطاابق
خدمات با نیازهای جدید مشتریان سعی در افزایش ناوآوری صاادراتی
داشته باشد .همچنین اقدامات و برنامههای صادراتی شرکت باید برای
رقبا غیرقابل پیش بینی باشد .به طوری که بسیاری از رقبای صادراتی
شرکت به سختی پیش بینی کنند که در آینده چاه برناماهای در باازار
صادراتی دارد.
همچنین به مدیران شرکتهای صادراتی فعا در زمیناه زعفاران
پیشنهاد میشود به دنبا افزایش دانش صادراتی خود باشاند .در ایان
راستا الزم است اطالعاات ماورد نیااز در ارتبااط باا رقباا ،مشاتریان
صادراتی روند بازار (شامل قوانین و تکنولوژی) بارای مادیران قبال از
اتخاذ هر گونه تصمیم در ارتباط با بازارهای صادارتی فراهم شاود .باه
این منظور انجام تحقیقاات میادانی و اساتفاده از تحقیقاات بازاریاابی
توصیه میگردد .همچنین مدیران باید باا تمرکاز بار مشاتری و درک
نیازهای حا و آینده او باعث پاسخگویی منعطف و سریع سازمان باه
فرصتهای بازار و نیز تولید محصاوالت باا کیفیات بااال و در نتیجاه
افزایش سود سهام و سهم بازار برای سازمان شوند که در این صاورت
رضایت مشاتریان باا افازایش اثربخشای بکاارگیری مناابع ساازمان،
افزایش یافته و بهبود وفاداری مشتری به سازمان باعث مانادگاری در
تجارت میگردد و عملکرد صادراتی شرکتها بهبود مییابد.
همچنین ،پیشنهاد میگردد تا با بررسی قاوانین کشاورهای مبادا
هماهنگی با محیط صورت پذیرد .استفاده از بستهبندی نوآوراناه و یاا
تولید محصوالت فراوری شاده از زعفاران و صاادرات آنهاا باه جاای
زعفران خام به منظور کسب مزیات رقاابتی و ارزش افازوده پیشانهاد
میگردد .همچنین ،الزم است با ارائه شرایط متناوع فاروش انعطااف
پذیری خود را نسبت به تیییرات بازار خارجی بهبود بخشاند .پیشانهاد
کاربردی دیگار ایان اسات کاه شارکتهاای صاادر کنناده بایاد بار
کشورهایی تمرکز کنند که از نظر فاصاله فیزیکای باه آنهاا نزدیاک
باشند تا بتوانند تعهادات صاادراتی خاود را باه موقاع انجاام دهناد و
همچنین به دلیل کاهش هزینههای حمل و نقل توان رقابات قیمتای
با محصوالت سایر کشورها را داشته باشند .عالوه بر موارد ذکار شاده
میتوان گفت عملکرد باالتر صادراتی میتواند از طریق تعهد به انجام
استراتژیهای بازاریابی انطباقی حاصل گردد .انطبااق اساتراتژیهاای
بازاریابی صادراتی همچون انطباق محصوالت صادراتی باا ترجیحاات
مشتریان خارجی اجازه میدهد یاک صاادر کنناده ناه تنهاا نیازهاای
مشتریان خارجی را برآورده نماید بلکه باعث میشود تاا صاادر کنناده
یک موقعیت رقابتی در بازار ایجاد نماید .بناابراین پیشانهاد مایشاود
صادرکنندگان به جاای تمرکاز بار اساتراتژی هزیناه پاایین بایاد باه
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همچنین میتوان تأثیر متییرهایی همچاون قابیلاتهاای بازاریاابی و
 تا از این طریق به مد جاامعتاری در ایان زمیناه،نوآوری را سنجید
 برای اطمینان از صحت نتایش بهدستآمده مای، همچنین.دست یافت
.توان این روابط را در سایر صنایع نیز مورد آزمون قرار داد
با توجه به این که هدف نهایی بیشتر سازمانها بهبود عملکارد و
 داناش،رضایت مشتریان خود میباشد و قابلیتهای پویاای صاادراتی
 مزیت رقابتی و عملکرد منجر به دستیابی به این اهداف مای،صادرات
 نتایش این تحقیق به مدیران شرکتهای صادراتی فعا در زمینه،شود
زعفران به طور اخص و سایر مدیران در کشور بطور اعم کمک خواهد
 و در نتیجاه،کرد تا گامی در جهت بهبود قابلیتهای پویای صاادراتی
افزایش مزیت رقابتی سازمان خود بردارناد و از ایان طریاق عملکارد
.سازمان را بهبود بخشند

 چون تعداد زیادی از تولید کنندگان در.استراتژی انطباق متمایل گردند
) شرکتهای ایرانای در2( جهان شروع به کاهش قیمت خود کردهاند
پاسه به این رقبا باید از استراتژی بازاریابی انطباقی استفاده نمایند تاا
بتوانند موقعیت خود را در بازارجهانی تثبیت نمایند و بتوانند سهم بازار
.خود را افزایش دهند
برای انجام پژوهشهای آتی ابتدا پیشنهاد میشود تا باازه زماانی
انجام تحقیق حداقل برای چند سا در نظار گرفتاه شاود تاا از ایان
طریق تأثیر متییرهای پژوهش بر همدیگر بهتر مورد بررسی قرار گیرد
 از آنجایی که محقق قادر، ضمنا.و نتایش پایداری بیشتری داشته باشند
به شناسایی تمامی عوامل موثر بر مزیات رقاابتی و عملکارد نباوده و
ممکاان اساات عااواملی وجااود داشااتهانااد کااه دور از چشاام محقااق
 لذا انجام تحقیقات کیفی در زمینه عوامل شناسایی نشده.قرارگرفتهاند
 در تحقیقات آتی.میتواند راهگشای بهبود عملکرد در این زمینه باشد

منابع
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aghaei M., and Reza Gholizadeh M. 2011. Investigating the relative advantage of Iran in saffron production,
Journal of Agricultural Economics and Development 25(1): 121-132. (In Persian with English Abstract)
Ansoff H. Igor. 1965. Corporate Strategy. Me Brow Hill Book Company.
Bahador A., Mosavi S., and Khalilian S. 2019. Effect of Macroeconomic Variables (Domestic production,
Relative prices and Exchange rate) on Export of Saffron. Agricultural Economics 13(1): 27-45. (In Persian with
English Abstract)
Eltejaie E., and Pourbagher Z. 2014. A Survey on the Direction of Iran’s Foreign Trade Policy. Quarterly Journal
of Fiscal and Economic Policies 2(7): 109-134. (In Persian with English Abstract)
Babaei Zakliki M. A. 2012. International Marketing, Tehran: Samat Publications. (In Persian with English
Abstract)
Cadogan J.W., Cui C.C., and Young E.K. 2003. Export market-oriented Behavior and Export Performance: The
Moderating Roles of Competitive Intensity and Technological Turbulance. Journal of International Marketing
Review 20(5): 493-513.
Calantone R.J., Cavusgil S.T., and Zhao Y. 2002. Learning orientation, firm innovation capability, and firm
performance. Industrial Marketing Management 31(6): 515–524.
Cavusgil S.T., and Zou S. 1994. Marketing Strategy-Performance Relationship: an Investigation of the Empirical
Link in Export Market Ventures, Journal of Marketing 58(3):1-21.
Dostar M., and Akbari M.A. 2013. Writing Scientific Research (research plan, dissertation, and article and defense
session). Rasht: Dehsara Publications. (In Persian with English Abstract)
Efrat K., Hughes P., Nemkova E., Souchon A.L., and Sy-Changco J. 2018. Leveraging of Dynamic export
capabilities for competitive advantage and performance consequences: Evidence from China. Journal of Business
Research 84: 114–124.
Esfidani M.R. 2006. Marketing strategies in online markets, First Edition, Tehran: Publications of the Institute for
Business Research Studies. (In Persian with English Abstract)
Garg R. 2012. Impact of dynamic capabilities on the export orientation and export performance of small and
medium sized enterprises in emerging markets: A conceptual model. African Journal of Business Management
29(6): 8464-8474.
Haddoud M.Y., Jones P., and Newbery R. 2017. Export promotion programmes and SMEs’ performance
Exploring the network promotion role, Journal of Small Business and Enterprise Development 24(1): 68–87.
Haghighi Nasab M., and Nabizadeh T. 2019. The Effects of Green Export Marketing Strategy on Creating Green
Brand Image Case Study: Iran’s Saffron Industry, Brand Management 4(4): 113-146.
Helm R., and Gritsch S. 2014. Examining the influence of uncertainty on marketing mix trategy elements in
emerging business to business export-markets. International Business Review 23: 418-428
Hou Jia-Jeng. 2008. Toward a research model of market orientation and dynamic capabilities, Social behavior and
personality 36 (9): 1251-1268.
Janet M., Wilbrodah M.M., Mbithi M. S., and Douglas M. 2015. Factors Influencing Competitive Advantage
among Supermarkets in Kenya: A Case of Nakumatt Holdings Limited. International Journal of Novel Research in

1399  زمستان،4 شماره،34  جلد،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

458

Humanity and Social Sciences 2(3): 63-77.
18. Karbasi A., and Rastegaripour F. 2014. Evaluation of comparative advantage on production and export of saffron.
Saffron Agronomy and Technology 2(1): 59-74. (In Persian witth English abstract)
19. Konjkav Monfared AR., Malekpour L., and Haji Ghasemi M. 2019. The Role of Dynamic Capabilities and
Customer Knowledge in Affecting Knowledge Management Capabilities on Performance (Case Study: The Gas
Company of Yazd). Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge 2(5): 83-118. (In
Persian with English Abstract)
20. Leonidou L.C., Samiee S., Aykol B., and Talias M.A. 2014. Antecedents and outcomes of exporter-importer
relationship quality: Synthesis, meta-analysis, and directions for further research, Journal of International
Marketing 22(2): 21-46.
21. Liou F.M., and Tang E.Ch. 2009. Competitive Advantage, Value Creation and du Pont Identity. The Business
Review 12 (2): 127.
22. Mazini A.H., Ghorbani S., and Solh khah N. 2014. Drawing an operational model for financing the export sector
using Islamic financial instruments in the Iranian economy, Economic Research 14(2): 205-223. (In Persian)
23. Mirbagheri S., Rafiee H., and Akbarpour H. 2019. Market structure analysis and export pattern of Iranian
saffron. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research 35(5): 802-818. (In Persian witth English
abstract).
24. Mirfakhrldini SH., Hatami Nasab SH., Talei Far R., and Konjkav Monfared A. 2010. Knowledge management and
innovation of knowledge and innovation in small and medium enterprises. Business Outlook 2: 103-18. (In Persian
with English Abstract)
25. Morgan N.A., Zou S., Vorhies D.W., and Katsikeas C.S. 2003. Experiential and informational knowledge,
architectural marketing capabilities, and the adaptive performance of export ventures: A cross-national study.
Decision Sciences 34(2): 287–321.
26. Moshabaki A., and Khademi A.A. 2012. The role of export development programs on improving the export
performance of enterprises. Improve Management 6(3): 98-153. (In Persian with English Abstract)
27. Mousavi S.N., Jokar M., and Farajzadeh Z. 2013. The strength of the Iranian market in the global saffron market,
Agricultural Economics and Development Journal 21(83): 129-149. (In Persian with English Abstract)
28. Nasabian Sh., and Jafari S. 2019. The effect of saffron exports on the growth of the agricultural sector (Case study:
Iran and Spain), Agricultural Economics Research 8(3): 17-36 (In Persian with English Abstract)
29. Nategh M., and Niakan N. 2009. Building Export Development by Emphasizing Restrictions, Stimuli and Export
Performance.Business Reviews 7(37):43-55. (In Persian)
30. Oura M.M., Zilber S.N., and Lopes E.L. 2016. Innovation capacity, international experience and export
performance of SMEs in Brazil. International Business Review 25(4): 921-932.
31. Pezeshkirad Gh., and Feali S. 2018. Challenges and solutions for the processing, marketing and export of saffron:
application of Delphi method. Agricultural Economics 4(1): 137-157. (In Persian with English Abstract)
32. Pirmalek F., Karbasi A.R., Ghorbani M., and Rastegaripour F. 2020. Determine Strategies Marketing Strategy
(11ps) Saffron Using of Analysis of Strategic Factors. Journal of Saffron Research 7(2): 325-342. (In Persian witth
English abstract).
33. Porter M. 1985. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press New York.
34. Sadeghloo T. 2019. Analyzing the factors affecting the optimal marketing of saffron products from the perspective
of saffron growers in Gonabad city. Agricultural Economics and Development 26(104): 153-185. (In Persian with
English Abstract)
35. Shahroudi A., Firouzaie A., and chizari M. 2007. Structures that affect performance and quality of saffron: case
study of Torbat-e Heydarieh. Iranian Agricultural Extension and Education Journal 3(1): 143-157. (In Persian with
English Abstract)
36. Tan Q., and Sousa C.M.P. 2015. Leveraging marketing capabilities into competitive advantage and export
performance. International Marketing Review 32(1): 78-102.
37. Tavakoli A., and Dehghani Sanij J. 2010. Investigating the factors affecting the development of textile industry
exports (Case study - textile industry of Yazd province). Knowledge and Development 31(2): 59-73. (In Persian
with English Abstract)
38. Torkamani J. 2000. Economic analysis of production and marketing of Iranian saffron. Soil and Water Science
(Science and Technology of Agriculture and Natural Resource) 4(3): 29-44. (In Persian)
39. Ulrich W. 1987. Critical heuristics of social systems design. European Journal of Operational Research 31(3): 276283.
40. Vinayan G., Jayashree S., and Marthandan G. 2012. Critical success factors of sustainable competitive advantage:
A study in Malaysian manufacturing industries. International Journal of Business and Management 22(7): 29-36.
41. Wang G., and Olsen J.E. 2002. Knowledge, performance, and exporter satisfaction: an exploratory study. Journal
of Global Market 15(3/4): 39-64.
42. Wheelen T.L., and Hunger J.D. 2000. Strategic Management‚ Prentice Hall International.

459

تأثیر قابلیتهای پویای صادراتی زعفران خراسان بر مزیت رقابتی

43. Yauch Ch. 2010. Measuring agility as a performance outcome, Journal of Manufacturing Technology
Management 22(3): 384-404.
44. Zou S., and Stan S. 1998. The determinants of export performance: a review of the empirical literature between
1987 and 1997. International Marketing Review 15(5): 333-356.

Journal of Agricultural Economics and Development
Vol. 34, No. 4, Winter 2021, p. 447-461

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی
1399  زمستان،4 شماره،34  جلد، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی460
447-461 . ص،1399  زمستان،4  شماره،34 جلد

The Effect of Dynamic Export Capabilities of Khorasan Saffron on Competitive
Advantage and Performance with Emphasis on Export Knowledge
A.R. Konjkav Monfared1*- M. Hedayati2- F. Forghani Elahabadi3
Received: 7-6-2020
Accepted: 31-1-2020

Introduction: In the current dynamic export market environment, understanding the market and its
developments and trying to meet customer needs in the face of changing it, is another key factor in strengthening
the performance of export firms. Therefore, the proper use of dynamic export capabilities is one of the most
widely used strategies for the internationalization of companies. Saffron is one of the strategic products and the
most important agricultural product in Iran, which has a special importance in terms of non-oil exports. Iran has
the highest potential for saffron exports in the world, but statistics show that the export of Iranian saffron in bulk
and lack of saffron processing in the country has caused the low added value of this product. Therefore in spite
of having a comparative advantage and even in some cases an absolute advantage for saffron production,
because of not paying attention to export capabilities and using its advantages as a competitive advantage in
exports, the share of exporters has reduced. Moreover, in this article, we have tried to investigate the effect of
dynamic export capabilities of companies active in the field of saffron exports on creating a competitive
advantage and improving performance.
Materials and Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. In
terms of time horizon, it is cross-sectional and in year 2019. The statistical population is the commercial units
active in the field of saffron export in Khorasan province. Morgan table has been used to determine the sample
size, which according to Morgan table and the number of statistical population, the minimum sample size is
equal to 120 managers of business units. The questionnaire was used as a data collection tool. In this study, the
conceptual model was tested using the partial least squares method and SPSS and PLS software were used to
analyze the data.
Results and Discussion: The findings indicate a significant positive effect of export potential capabilities on
competitive advantage directly and indirectly through export knowledge. Competitive advantage also has a
significant effect on performance. The findings of this study show managers what components of dynamic
export capabilities, export knowledge, competitive advantage and performance should be considered to improve
their performance. This study explains to managers the fact that by investing in export dynamic capabilities, not
only they do not lose, but they also gain a competitive advantage through improved performance. Given that the
ultimate goal of most organizations is to improve the performance and satisfaction of their customers, and
dynamic export capabilities, export knowledge, competitive advantage and performance lead to achieving these
goals. The results of this research to the company's managers Export saffron exporters in particular and other
managers in the country in general will help to take a step towards improving the dynamic export capabilities,
and thus increase the competitive advantage of their organization and thus improve the performance of the
organization. The findings of this study show managers what components of dynamic export capabilities, export
knowledge, competitive advantage and performance should be considered to improve their performance.
Conclusion: Today, growth of export is key for governments to recreate the economy. In almost all
developing countries, the issue of export development is at the forefront of government priorities and policies.
Saffron is one of the most strategic and important agricultural products in Iran, which is of special importance in
terms of non-oil exports. Exports are the most important indicator in the global development of companies, as
well as countries. Therefore, export market orientation and competitive advantage are important to increase
export performance. So, managers and organizational officials with an emphasis on the relationship between
dynamic export capabilities, export knowledge, competitive advantage and performance in export companies
active in the field of saffron should be identified by recognizing customer needs to improve dynamic export
capabilities. Managers must take steps to improve dynamic export capabilities and create a competitive
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advantage by identifying customer needs and requirements. In this regard, it is recommended to the active
managers of export companies in the field of saffron, along with conducting research and identifying dynamic
export capabilities, to strengthen them.
Keywords: Competitive advantage, Export dynamic capabilities, Export knowledge, Performance
JEL classification: M3, M31, Q13

